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لقدددخذت دددراذةلخلة دددقذا دددةذاكتقادددكذراردددقذة تلدددكفذةهادددلذةل  دددق قذةلتددد ذة ل  دددكذ
ةلددردذذةلر جدد ذةللددعلدذا ددخذةلركجددخدذس قددككذلر ددكلذلل تدديذ دد ذخة دد ذةل  دد  ذةلر  ددال

ضرنذليذةلعبسلذرنذبستققذةلسةقعذإلةذسةقعذةلتل   ذةه اسلدذ،ذضرنذر اققذتتلدل ذ
لةخةذةلالر اقذ د ذلل دقذ   ذرخ كاذسآ كقذ  كل قذتتللىذةه قذةلجركل ذةلردذ   جمذسة 

تصدددددسلاكذ ددددد ذةل  دددددك ذةللدددددعلدذةلدددددردذ لدددددس ذةهلددددد ك ذس  لجادددددكذردددددنذتبتغددددد ذةلتسةجدددددخذ
ذذذ.ةلرتعكلفذا  اك

لخلة دقذ د ذرجكلادكذةللل د ذخة د ذ رداذسةلدخذسة  ردكذة دتاكااذسلمذتتسقفذت  ذة
ذة تركرادددكذ ددد ذةلتقصددد ذسةل لددفذسةلرسةصددد قذ،ذرردددكذتااك دددكذبعدددخةكذ دددكاالكذ تنذت فددقذجددد م
 تفكاددد ذردددعذت  دددكقيذةللل  دددقذةلتددد ذتجدددسرذر اقدددقذةلفعددد ذةللدددعلدذةلرددد  لذةلدددردذ رت ددد ذ

 ددقذةلتد ذت صد ذه ددك ذةلقدخلةذا دةذةت تدكاذسةلعاددك ذ،ذسلادرةذ قدخذر لدداذقدخلةكذردنذةلللذ
ذ.ر اج ذت  لذا  يذستسة رذتلسالتيذ  ذر ظسرتيذةلرل  قذلي

ذس ك اذةل تكئ ذةلت ذتسص اذإل اكذ رهذةلخلة قذت  خذ عقذةللل دقذةلتد ذترت  تادك
ضرنذر اجادكذةلدردذ دكلاذا  ديذ،ذس د ذت دسألذ د ذةه دقذةلجردكل ذلج د ذلدعلدذلدمذ

ذ. عاذةه ر قذةلت ذ  تلقاكذ  ذر ظسلذةلخل ذةه كخ ر 
سلعددد ذت دددمذردددكذتسصددد اذإل ددديذردددنذ تدددكئ ذ  لدددفذادددنذردددخىذجدددخ تاكذست ر دددقذردددكذ
جددك اذبدديذضددرنذرجددك ذلل دد ذة ددتبذ دد ذرعل ددقذ بك ددكذةلدد بذسرددكذ ع ددنذا دديذرددنذ

ذ.إلةذةل  ك ذ  ذابسلذإلةذةت تكاذةه اسلدت  كقذةلتفعاذ
سقددخذتر  دداذرددنذةلسصددس ذإلددةذاددخةذ تددكئ ذتددسل ذبع ر ددقذةل تددكاذةللددعلدذل ج دد ذ
ةل بع   ذرر الكذبكللكالذ  ا ذةلركجخدذسبكلتدكل ذ اد ذصدسلةذلادرةذةلج د ذةلفكاد ذ د ذ
لةذةللعلذةلعلةق ذةللخ ثذسرنذرل ذت اكذة تاكااذتنذتب نذ  ف قذةلتفكاد ذردعذةه داسذ

رددنذ ددال ذة ددتخاكئاكذرددنذرصددكخل كذةلتدد ذتسلددخاذر اددكذ،ذس ددرهذةلرصددكخلذترددكذتنذت ددسنذ
خ   قذتسذتكل   دقذ،ذتسذردنذ دال ذةلتسجديذإلدةذةلسةقدعذةلدردذ ر د ذةلدخذةلرصدكخلذةلراردقذ
ةلت ذةاترخذا  اكذةللكالذ،ذس  ذتدسل ذبرقدخلةذ   دقذلدعل قذتعتردخذا دةذ قك دقذةللدكالذ

إلدددةذت ددداسلدذ،ذس دددسذ ج دددخذةلصدددسلةذةلل دددقذلفعددد ذسردددخىذة دددتاكاتيذتلس ددد ذةلدددسةقع ذ
ذذذ.ةه الة



سلمذتغف ذةلخلة قذانذت ر قذلل قذةل لخذ  ذخة د ذةلد بذست ر تادكذردنذ دال ذ
 ع ذةلل ص كاذسةل ركنذسةلر كنذسةهلخةثذستظالاذة  دجكمذةه داسلةذردعذةلر ظسردقذ

 ذ لدددسذةل دددلخ قذردددعذتدددال مذةل ردددكنذسةلر دددكنذ ددد ذةه دددقذةل ر دددك  ذ،ذس دددكنذ  دددقذةلتلدددلذ
ةه اسلةذ ع رذر كل نذرار نذةهس ذ دتمذبكلتسجديذإلدةذةه داسلةذةلقخ ردقذردعذلفكظاردكذ
ا ددةذقخ دد تاكذسر كل تاددكذ،ذترددكذةل ددك  ذ  قددسمذب قدد ذةه دداسلةذةلقخ رددقذإلددةذةللكضددلذرددعذ
إ لةجادددكذردددنذقخ ددد تاكذسر كل تادددكذلتر ددد ذةلددد رنذةلدددردذ  ترددد ذإل ددديذ ددد ذخة ددد ذةلر اقدددقذ

ذ.ةلسةقع ق
ت ر ددددقذبكلغددددقذ دددد ذةلفعدددد ذةه دددداسلدذ،ذلددددرل ذلكسلدددداذةلخلة ددددقذس ددددكنذل تلدددد   ذ

ةال ادددالقذ لدددسذرفادددسمذةلتلددد   ذةلدددردذ دددتمذبددديذرعل دددقذةلع كصدددلذةلتددد ذردددنذةلرر دددنذتنذ
ت خدذإلةذب  قذت اسل قذقخذتص ذإلةذةل   قذتسذلبركذتفقخذب  تاكذةل   قذا خذ قدخةنذ درهذ

ذذذ.ةلع كصلذةلقخلةذا ةذةلت كر 
 دددقذإادددالنذ دددركتيذةلتددد ذتلتقددد ذبفع ددديذةلر  دددالذسبدددختذةلتلددد   ذتلل ددديذادددنذالذ

تلبددعذ ددركاذ،ذر اددكذرددكذا ددةذةلددردذ تلدد  ذرددنذخسنذةال ددتعك قذبددعدذرلجع ددقذل تلددل ذ
تج ددخذبكلل ك ددقذةل ددلخ قذ،ذسر اددكذرددكذج ددخذةللضددسلذةلددسةقع ذةل  ددكل ذ،ذسر اددكذ ج ددخذ

ذذذ.ةلرع ةذةت  ك  ذ،ذسر اكذركذ بتعخذانذةلرةت قذةللعل قذس تجكس  ك
ةل ددركاذ دد ذإ جددكخذصددسلةذ  ددق قذتج ددخذلل ددقذةللددعلذ دد ذةلقددخلةذذس جلدداذ ددره

ا ددددةذةل  ددددقذةه دددداسلدذرددددنذأل ددددلذةللجددددسوذإلددددةذةه دددداسلةذةلقخ رددددقذ،ذسبددددرل ذلققدددداذ
ذ.   س تاكذةه اسل قذبتلل اكذةلرا رنذا ةذةلفع ذةللعلد
لألذ  ر دقذ درقذا دةذت دلىذفدسراخاذ درهذةل دركاذتع د  ذر دكلقذل تلد   ذل

نذةلبق ددقذ،ذس ددرةذالذ ع دد ذة تفددك ذلل ددقذبق ددقذةل ددركاذسل ددنذسظاسل ددكذبر ددتسىذة بددلذردد
ذذذ.سجسخ كذالذ لقةذإلةذسجسخذةل رقذةلرا ر ق

بعخذرل ذة تاكااذةلخلة قذةنذتخ  ذ  ذر اقدقذةت لدك ذلرعل دقذصدسلةذةلد بذ
سردددكذ ب دددديذل رت قدددد ذةلددددردذ  ددددتقب ذةلدددد بذةللدددعلدذ،ذس لددددكس ذةلسصددددس ذإلددددةذرددددكذ ل ددددخهذ

اسل قذةلتدد ذ تلددل ذس قددككذلع كصددل كذ،ذس لددفذةلدد بذةللددكالذاددنذال ددقذةلصددسلةذةه دد
بصددسلتيذةت لكئ ددقذةه دداسل قذب را اددكذةلج ئدد ذةلددردذتعكردد ذرددعذةلصددسلذةلج ئ ددقذةلتدد ذ
تلرلاذإلةذتلل ذ ر  ذبتسجاكاذ  ق قذتقسمذا ةذ  دلةذاةلبعدثذسةلردساذ،ذسةل  دسخذ،ذ

 ددد ذسةقعددديذسةلبلدددثذادددنذةلردددلتةذةه ددداسلةيذسأل ل دددكذةلتددد ذتسلدددخاذادددنذرعك دددكةذةت  دددكنذ



ةلرعكشذسرلكسلتيذةلفلةلذر يذإلةذةه اسلةذ،ذسقخذتلققاذ رهذةل لظكاذةلت ذ فدلذ  ادكذ
رنذةلسةقعذتسةجخةكذت اسل ككذقخذ ع رذصسلةكذج ئ قذالذت دتا عذةلتردخخذ د ذخة د ذةلد بذ،ذ

  ددددقذةلدددد بذرددددنذ ددددال ذتلدددد  ذرت كردددد ذةل  دددد ذرةذ كا  ددددقذتلتدددد ذ س عددددخذةلدددد راذة  ددددلذ
ادكاذلتد ذت تجداذ  دقككذ رت د ذرةاذةلتسجضدرنذةلف دلةذرةتادكذةذلع كصلهذجر عككذ،ذستلل 

ادددرهذةل تدددكئ ذة دددتاكااذ دددرهذبسذذ. ددد ذلل دددقذةلددد راذةهس ذردددعذسجدددسخذا صدددلذةلت كرددد 
ذذذ.ةلخلة قذإاالنذسجسخ كذةلردذا ةذةهللذتنذ  ترذليذةل جكحذسةهللذةلرس ق



 


